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Amicus Canis - Fundacji na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych za rok2013

Fundacja podnazwąAmicus Canis

- Fundacja

na RzeczZwierząt Skrąrwdzonych

ustanowiona przez fundatora Fundację Fioletowy Pies w dniu 19 listopada 2012 - Akt
Notarialny, Repetytorium A numer I0328/20L2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr 0000447575 dnia 6 lutego 2013, posiada:
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Regon 101551868

NIP 7732473167
Bank BGZ, nr konta:
Strona intemetowa: http //www.
:

am i cuscan i s. org.p

l/

mail : amicus_cani s@interia.pl

- Terenem dzińania fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, dla właściwegorealizowania
celów statutowych Fundacja może prowadzić działalnośćw kraju jak i poza jego granicami.
- Działalnośćswoją fundacja opiera na pracy społecznej zarządu, rady i wolontariuszy w całym
kraju.

-W

okresie sprawozdawczym fundacja nie zńrudnińa pracowników i nie ptouladziła
działalnościgospodarczej, nie zawierńa umów - zlecenia, nie udzielała poĘczek nie posiadała
lokat na kontach bankowych, nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji, nie nabyła nieruchomości,
nie ma zadnych zobowiązńpodatkowych i nie składa deklaracji podatkowych.
- W okresie sprawozdawczym nie było kontroli zewnętrznych.

Celem działania Fundacji jest działalnośócharytaĘwna i edukacyjna polegaj ącanai
humanitarnego traktowania zvvietząt, w szczególności poprzez
organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, współpracę
z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie rwieruąt;

1. dzińaniu na tzecz
2.

niesieniu pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez
umieszczanie ich w schroniskach i w hotelach, domach tymczasowych, udzielanie
pomocy placówkom i osobom ftzycznym służącymzwieruętom bezdomnym, wspóĘracę
z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym,
dzińalno śó adop cyj n ą (znaj dowan ie zw ier zętom nowych op i ekunów) ;

3. wszelkich działaniach w zakresie mvalczania zjawiska bezdomności zstierząt, w

szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt

oruz realizację programu sterylizacji i kastracji; jak również wcielanie w życie programu
identyfi kacj i zvvier ząt;

4.

zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;

5.

propagowanie ekologii, zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia

Fundacja może reali zowaćswoje cele poprzez:
1

.

opiekę nad zwierzętami, zwłaszcza bezdomnym i i źle taktowanymi

;

2.

organizowanie adopcji zwierząt;

3.
4.

prowadzenie schronisk i przytulisk dlazwierzątdomowych i gospodarskich;

5.

pomoc społeczną, w szczególności poprzez pomoc osobom ubogim w zakresie leczenia i
utrzymanianależących do tych osób zwierząt;

6.
7.

organizowanie i wspieranie dzińań wolontariatu;

8.
9.

organizowanie spotkań, zajęć i imprez dobroczynnych zudzińem zxvieruąt;

prowadzenie akcji sterylizacji zwierząt domowych
o graniczenie bezdomn ościrwier ząt;

i

innych akcji mających na celu

organizowanie spotkań, kursów, szkoleń, wystaw, akcji
zakresie z-łviązanym z celami Fundacji;

i

kampanii edukacyjnych w

prowadzenie działalnościwydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;

10. inną działalnośćdobroczynną mającą bezpośrednio ptzyczynić

Fundacji;

się do realizacji celów

1l. współpracę z innymi organizacjami, atakże zwładzami państwowymi i samorządowymi,
instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi oruz sfużbami publicznymi (np.
policją, strńą miejską i innymi) w kraju i za granicą w zakresie obejmującym realizację
jej celów statutowych.

W roku 20!3, zostaĘ podjęte następujące
statutowych:

działania, zmierzające do realŁacji celów

Działaniu na rzecz humanitarnego traktowania mtierząt,

w szczególności poprzez
organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, współpracę z
instytucj a mi propag uj ącym i h u m anitarne traktow anie zw ierząt

Fundacja wspóĘracuje
Mazowieckim:

ze

Schroniskiem

dla Bezdomnych Zwierząt w

Tomaszowie

- wolontariusze fundacji prowadzą stronę schroniska na facebooku, na dogomani, gdzie
umieszczają wszelkie informacje dotyczące przebywających tam zwierząt i organizowanych
akcjach na tzecz schroniska; w przypadkach szczególnej konieczności zwracają uwagę na los,
zdrowie pojedynczego zwierzęcia dzięki czemu wielokrotnie psy schroniskowe ntalazły domy.
- organizowanie wolontariatu: socjalizacja psów, organizowanie spacerów, pomoc w pracach

porządkowych, pomoc przy pielęgnacji zwierząt

- wolontariusze fundacji przeprowadzili ok. 30 wizytprzed i po adopcyjnych

- ogłaszanie podopiecznych schroniska na portalach społecznościach, stronach z ogłoszeniami
adopcyjnymi

-

84 psy znalazły domy.

- wolontariusze fundaĄi na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwieruąt w Tomaszowie
Mazowieckim rozpoczęli prace nad nowym wybiegiem poprzez oczyszczenie terenu, naprawę
ogrodzeniao karczowanie krzewów; wymienili siatkę w tzw. zagródce dla psów, wyremontowali
koryĄarz: gładżi płytki.
rzęcz

- zakupiono do gabinetu weterynaryjnego w schronisku wentylator napotrzeby rwierzątchorych

- przekazano drukarkę i kserokopiarkę

Fundacja współpracuj e zUrzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Fundacja współpracuje również z Gminą Rzeczyca, dzięki ogłaszaniu zwierząt z Prą,tuliska w
Roszkowej Woli dom znalazły dwa psy, 3 zostńy ptzejęteptzezFundację Bernardyn

Fundacja wspóĘracuje z innymi organizacjami prozwierzęcymi dzięki czemu 11 psów ze
schroniska zostało przej ętych przez te organizacj e.

Niesienie pomocy mtierzętom skrąrwdzonym i porzuconyhr w szczególności poprzez
umieszczanie ich w schroniskach i w hotelachn domach Ęmczasowych, udzielanie pomocy
placówkom i osobom fizycznym służącym mlierzętom bezdomnym, współpracę z
placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc mlierzętom bezdomnym, działalność
adopryj ną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);

W ciągu 2013 roku fundacja przejęła prawnie pod swoją opiekę 24 psy (z terenów wiejskich i
podmiejskich, jak również ze schroniska umieszczając je w hotelach dla rwierząt i domach
tymczasowych. W ciągu 11 miesięcy działalnościfundacja wyadoptowała 7 psów. W
przewńającej większości są to ,nvieruęta stare, chore i kalekie, które w warunkach
schroniskowych nię majążadnych szans naprzeżycie lub adopcję.

Fundacja na swojej stronie internetowej dokładnie przedstawia historię pomocy, jaką udziela
danemu zwierzęciu, w niektórych przlpadkach dokładnię dzień po dniu relacjonuje przebieg
leczenia lub walkę o utrzymanie przy życiu. Tym samym Fundacja chce rwróció uwagę
społeczeństwa na ogrom wysiłków, jakie są podejmowane przez Fundację i wolontariuszy otaz
osoby, którym nie jest obojętny los skrzywdzonych zlvierząt dla ratowania jednego życia,

Wszystkie zwietzęta, którym Fundacja zapewniła pobyt w hotelach dla mvięrząt lub tzw.
Domach tymczasowych w dalszym ciągu są utrzymywane w tych miejscach dzięki finansom i
darowiznom pochodzących z Fundacj i.
TakZe koszty nviązane zwyżywieniem i leczeniem tych zwierzątponosi Fundacja,

Wsąvstkie zwierzęta. za które prawnie odpowiada Amicus Canis mają:

. zapewnioną stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną,
o pełnQ diagnostykę opiekę specjalistyczną, jesli stan zvłieruęcia tego wymaga,
. zapewnione leczenie w razie zachorwania,
. odrobaczanie iszczepienie,
. Psy i suki, jeślinie ma przeciwwskazań medycznych do wykonania

e

sterylizacj ę/kastracj ę,

zabiegu

prowadzoną resocj alizację.

- Fundacja organizuje sieć tzw. domów tymczasowych na zasadzię wolontariatu dla psów
wYmagających socjalizacji i nauki życia wśród ludzi - obecnie w nich przebywają 4 pŚy ze
schroniska
- W przypadku, gdy zprzyczyn braku środków finansowych Fundacja nie mogła przejąó opieki
Prawnej nad psem, zapewnić opieki, wyżywienia i leczenia sytuaqja była naświetlana na forach
internetowych z proŚbą o pomoc dla tych zwierąt. Niejednokrotnie udało się dzięki takim
aPelom maleźó dom dla nich,bądź uzyskaó pomoc dlamlierzęciaprzebywającego w schronisku
m.in. przeprowadzono diagnostykę psów schroniskowych: Jasia, Kseni, Bajki, Dino, Demona.
Przeprowadzono skomplikowane operacje: Mambo i Ksenia
W wielu przypadkach dzięki tego typu akcjom psy ze schronisk zostaĘ ptzekazwte nowym
właŚcicielom lub społecznośćlokalna zattoszczyła się o poprawienie wirunków bytow}ch
bezpośrednio w schronisku, gdzie dane zlvierzę przebywało.
Fundacja pomagała osobom flzycznym nie mającym środków na utrzymanie mvierząt poprzez
Przekazanie karmy, szczepienia: psy z Twardej, pies Brek, również została t<iit<at<rotnie
zakupiona karma dzięki której wolontariusze fundacji mogli karmić bezdomne mvierzęta na
ulicach miasta: Misiek, Żwirek,psy na Osiedlu Niebrów, na ulicy Niskiej. Interwencyjnię została
również dowieziona karma dla psów i kotów przebywających w stanicy harcerskiej na Frysrerce.
Na potrzeby osób prywatnych, będących właścicielamipsów i kotów, które zwróciły się do
fundacji o pomoc przekazano 1 budkę dla kotów wolnożyjących, zaszczepiono na wściókliinę i
wirusówki 3 psy, zakupiono karmę dla dwóch psów

Rozpoczęto prace nad wybudowaniem miejsc czasowego poby.tu dla psów z likwidowanego
Przytuliska w Roszkowej Woli, na terenie Fundacji Bernardyn, które ilw fundacja przejŃe
prawnie pod swoją opiekę.

Wszelkie działaniach w zakresie rwalczania zjawiska bezdomności zlłierząt, w

szczególnoŚci poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji rwierząt

oraz, realizację programu sterylizacji
Ęf i ka cj i rw ierząt;

id en

W

i kastracji; jak również wcielanie w życie programu

ciągu niespełna rocznej działalnościFundacja przekazała prawo własnościi

odpowiedzialnoŚci

zazwierzę w przypadku 7 psów będących pod bezpośredniąopieką Fundacji.

Psy zostały oddane na podstawie umów adopcyjnych, ściśleokreślających zakres praw i
obowiązków spoczywających na przyszłych opiekunach oraz konsekwencje wynikające z
naruszenia ustawy o ochronie mvierząt.

Na Przestrzeni okresu sprawozdawczego fundacja przyczyniła się do znalęzienia domu
ok 84 zwieruętom ze schroniska w Tomaszowie Mazowieckim.
Analogicznie 2 psy z likwidowanego schroniska w Roszkowej Woli znalazły domy, a 3
zostaĘ przejęte pruęz Fundację Bemardyn, z ]rjrórą wspóĘracujemy. Aby zapewnió
bezPieczeństwo reszcie psów przebyvvających w tym przytulisku Fundacja zebrała fundusze na
Postawienie zagrady na terenie Fundacji Bernardyn za które zakupiono materiały
ogrodzeniowe.

Fundacja promowała i realizowała program kastracji i sterylizacji rwierząt domowych,
większośćzvvieruąt fundacyjnych jest zaczipowanvch i wysterylizowanych, chyba, ze wzgiędy
medYczne nie pozwalają na to. Pozostałe psy zostaną w następnym okresie sprawozdawczym

wYsterylizowane. JeŚli z przyczyn obieĘwnych Fundacja nie ma możliwoścido
PrzeProwadzenia tego typu zabiegu przed oddaniem mvieruęcia do nowego domu np. wiek
zwierzęcia to w umowie adopcyjnej umieszcza odpowiedni zapis obligujący nowych właścicieli
do wypełnienia tego obowiąku.
Wolontariusze naszej Fundacji promowali w środkachmasowego przekazu (internet)
akcje uŚwiadamiające społeczeństwo o koniecznościsterylizacji i czipowania. Popieraliśmy
bezPłatny program sterylizacji Urzędu Miasta publikując plakaty' na stronie schronisa

prowadzon ej ptzez naszych wolontariuszy.

Wolontariusze fundacji brali czynny udziń w dyskusjach na temaĘcznych forach
intemetowych kształtuj ąc dzięki temu odpowiednie postawy i zarazęm dając Świadectwo
swojego zaangażowania i bezintęresowności w niesieniu pomocy bezdomn5rm zwierzętom.
Dzięki takim postawom coraz więcej osób pomaga naszej Fundacji i zostaje jej wolontariuszami.
Zwalczanie przejawów znęcania się nad rwierzętami;
Wolontariusze fundacji uczestniczyli w 13 interwencjachi Urzędu Miasta doĘczących w
PrzewużĄącej większoŚci zgłoszeń o ptzetrzvmywaniu zwierząt w niewłaściwych-warunkach
bYtowania lub znęcania się nad nvierzętami. W przypadku 6 interwencji odebrano mvierzęta
właŚcicielom ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia (1l rułierząt). Zwierzęta te zostały
bezPiecznie umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwieruąt w Tomaszowie
Mazowieckim. Dzięki dzińaniom Fundacji 2 ze zwierząt. znalańy domy, 4 zostały przejęte przęz
Fundacje o zbliżonych celach statutowych. Fundacja również pokryła kosźy opóracji j.onógo ,
odebranych psów.

Przypadki męcania się nad rwierątami były opisywane na stronie intemetowej schroniską aby
uczulić społeczeństwo na ich występowanie i reagowanie gdy mają miejsce.

Propagowanie ekologii, zdrowego sĘlu Ęcia i zdrowego żywienia.
Wolontariusze fundacji brali udziŃ w pikniku Organizacji Pozarządowych dzińających
na terenie Tomaszowa Mazowieckiego Lokalni Niebanalni na którym propagowąli zdrowe
żywienie m.in. zachęcając do wegetarianizmu. Na stoisku fundacji można było spróbowaó
potraw wegetariańskich i posłuchaó o prawidłowym skomponowaniu menu, gdy się rezygnuje z
białka zwietzęcego. Na tym że pikniku również propagowaliśrny zdrowe spędzanie czasu na
spacerach w weękendy ze schroniskowymi podopiecznymi.

W okresie sprawozdawczym fundacia uzyskała przvchód: 40.269.34 zł
W tym z Ętułu:
-

darowizny pieniężne : 39.969,39 zł.

-

darowizny rzeczowe:

0100

zł

- świadczenia fundatorów: 300 zł.

W okresie sprawozdawczym fundacia poniosła nastepuiace kosztv:
- związane z działalnościąstatutową:
- usługi weterynaryjne: 5.515,41 zł.
-

leki: l.847,04 zl.

- hotelowanie psów: 11.721,84
-

karma:

zł.

7.168,67 zł.

- adopcje: 0,00 zł.
- akcesoria dla
- usługi

nvierząt

+ kojce,

budy: 4.250,68 zl.

behawiorysĘczne, szkolenia:

0100 zł.

-

koszĘ zvłiązane ze zbiórkami publicznymi:

-

transport

-

192,00 z|.

Suma: 31.179,53 zł.

Koszty administraryj ne:
- zllĘcie materiałów i energii: 2a9,64 zł.

483,89 zł.

- usługi obce
-

(biuro rachunkowe, prowŁje i opłaty bankowe): 647,25 zł.

wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników: 0,00 zł.

- szkolenia i delegacje (zwrot kosztów delegacji związanych
zł.
-

z przewożeniem psów):

651,47

podatki i opłaty: 232 zł.

Suma:1.74a$6zl.
Niniejsze sprawozdanie zostało zatl1,1ierdzone Uchwała nr lDa14
(zńączniknr 1 do Protokołu zzebraniaRady)

z

dnia 01 marca 2014 roku

Sporządził Zarząd: Anna Kot, Anna Piotrowska - Zaruąd Amicus Canis
Zwieruąt Skrzywdzonych

-

Fundacji na Rzecz

ZatwierdziłaRada: Weronika Lasek-Dewerendą Magdalena Ćwikła, KatarzynaCabańska
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